
Miekes krijgen eigen avontuur in eerste personage-album  

‘Zonnedorp op z’n kop’ 
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ZONNEDORP, 8 augustus 2017 - De populaire tweelingzusjes Annemieke en Rozemieke krijgen hun 

eigen avontuur. Op 6 september brengt Ballon Media het eerste van een gloednieuwe reeks 

‘personage-albums’ uit, waarin alles draait om de kleurrijke nevenpersonages uit Jommeke. DE MIEKES 

bijten de spits af met het album ‘Zonnedorp op z’n kop’.  
 

In het album zijn Jommeke en Filiberke nergens te bespeuren maar de tekenstijl en ingrediënten 

sluiten naadloos aan op hun welbekende leefwereld. Het personage-album ‘Zonnedorp op z’n kop’ is 

van dezelfde makers als de basisreeks Jommeke.  
 

GIRLPOWER!  
De tweeling Annemieke en Rozemieke duikt voor het eerst op in het tweede album uit de Jommeke-

reeks, ‘De zingende aap’. Ze lijken als twee druppels water op elkaar en net als Jommeke en Filiberke 

hebben ze een huisdier, de aap Choco. Hun kledij en legendarische blonde paardenstaarten met rode 

strik behoren al jarenlang tot het collectieve geheugen van miljoenen Vlamingen. Waar DE MIEKES in 

het begin soms niet mee konden op avontuur omdat ze bijvoorbeeld aan de grote schoonmaak 

moesten werken, zijn ze gaandeweg geëvolueerd naar een sterk en ondernemend meisjesduo dat 

‘haar’ mannetje kan staan. De hoogste tijd dus om deze girlpower te eren met een eigen album.  
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NIEUW IN ZONNEDORP: HET PERSONAGE-ALBUM 
Er waait de laatste jaren een innovatieve wind doorheen het Vlaamse striplandschap. DE MIEKES 

passen perfect in de vele grote en kleinere stappen waarmee Ballon Media bouwt aan de toekomst 

van de Vlaamse en Belgische strip. CEO Alexis Dragonetti: “De leefwereld van Jommeke wordt bevolkt 

door nogal wat interessante personages die best wel eens alleen in de spotlights mogen staan. Zo 



kwamen we tot dit voor Vlaanderen relatief nieuwe concept van het ‘personage-album’. De ambitie is 

niet om een langlopende nieuwe reeks in de markt te zetten, maar wel om een reeks interessante en 

immens populaire personages uit Zonnedorp hun eigen avontuur te geven. Niet meer maar ook niet 

minder.” 

 

ZONNEDORP OP Z’N KOP: HET VERHAAL 
Flip is een geluksvogel. Nu Jommeke en Filberke 

op reis zijn, mag hij op pad met de Miekes. Ze 

verzeilen bij professor Gobelijn maar die geeft niet 

thuis. Vreemd. Ze gaan op verkenning door zijn 

huis en in de kelder stuiten ze op een eigenaardig 

wezentje. Het lijkt op het ‘kopvoetertje’ waarin de 

professor zich ooit per abuis veranderde. Zijn 

experiment zette heel Zonnedorp toen in rep en 

roer. De dorpsbewoners vrezen een even grote 

knoeiboel en willen het misbaksel laten 

onderzoeken door professor Helleborus. Maar de Miekes vertrouwen die schurk voor geen haar. 

Helaas weet hij het wezen toch te bemachtigen. Tijd om de mouwen op te stropen! De hulp inroepen 

van Jommeke? Geen denken aan: de Miekes staan heus wel zelf hun mannetje!  
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De auteur: Philippe Delzenne 
Philippe Delzenne tekende al tientallen Jommeke-avonturen. Een verhaal 
maken zonder Jommeke was op zijn minst een uitdaging: “Het was heel… 
apart, zegt Philippe. “Maar wel enorm leuk en uitdagend om te maken! Ik 
ben het zo gewoon om met de alomtegenwoordigheid van Jommeke in mijn 
achterhoofd te zitten dat zijn afwezigheid dikwijls als een ontbrekend 
puzzelstukje aanvoelde. Aanvankelijk moest ik dus mijn draai nog wat vinden, 
omdat Jommeke geen deel mocht uitmaken van het verhaal. De Miekes 
vormen op zich al een straf duo. De verbondenheid tussen de zusjes is enorm. 
Ze hebben elk hun eigen karakter, hoewel ze er hetzelfde uitzien. Ik denk dat 
veel meisjes zich in de Miekes herkennen.” 
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OPROEP: MIEKES GEZOCHT 

Naar aanleiding van de release van DE MIEKES gaat Ballon Media op zoek naar avontuurlijke 

tweelingen en/of meisjesduo’s. 

Zijn jullie, net als Annemieke en Rozemieke, onafscheidelijk, jong van geest en avontuurlijk? 

Schrijf je dan in voor onze MIEKES GEZOCHT-actie op www.demiekes.be

We zoeken vrouwelijke duo’s - tweelingen, maar ook zussen of vriendinnen - van alle leeftijden en 

regio’s, om samen met ons een eerbetoon te brengen aan alle avontuurlijke en ondernemende 

Miekes in Vlaanderen. Stuur ons een foto en laat je gegevens achter. Wij contacteren je voor een 

stripvriendelijke belevenis. 

mailto:t.vanaken@ballonmedia.com

